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1. ข้อมูลพืน้ ที่
พื้นที่ลุ่มน้ําลี ตําบลน้ําหมัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพื้นที่ 177,917 ไร่ 2 ตําบล คือ ตําบลน้ํา
หมัน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปางหมิ่น หมู่ที่ 1 บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 บ้านน้ําลี หมู่ที่ 6 บ้านผาลาด
หมู่ที่ 7 บ้านน้ําต๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 บ้านปางหมิ่น หมู่ที่ 11 และบ้านค่าย หมู่ 12 ตําบลจริม
1 หมู่บ้าน คือ บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12

2. พื้นที่ดําเนินการ/โครงการ
พื้นที่ดําเนินการปลูกหญ้าแฝก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
อยู่ในลุ่มน้ําลี น้ําหลักลุ่มน้ําน่านส่วนที่ 4 ภายใต้โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สําหรับบริเวณที่ปลูก
หญ้าแฝกเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน มีการก่อสร้างคูรับน้ําขอบเขา พื้นที่ทําการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกไม้
ผล เช่นทุเรียน เงาะ ตามคันดินและแซมด้วยข่า กล้วยน้ําหว้าและต้นเพกา ปลูกหญ้าแฝกตามขอบคันดิน
ด้านล่าง มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ พิกัด E 637298 N 1976653
3. วัตถุประสงค์ในการปลูกหญ้าแฝก
3.1 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
3.2 เพื่อลดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารพืช
3.3 เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินและต้นไม้ที่ปลูก
3.4 เพื่อเป็นจุดสาธิต จุดเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกผสมผสานกับการ
ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วไป
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4. สภาพทั่วไปของพื้นที่
4.1 ข้อมูลทางด้านกายภาพ
ทีต่ งั้ และอาณาเขต
พื้นที่ภายใต้โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อยู่ในเขตตําบลน้ําหมันและตําบลจริม
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่โครงการฯ อยู่ห่างจากอําเภอท่ าปลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดอําเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศใต้
จรดบ้านน้ําหมัน ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก จรดตําบลจริม ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จรดตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สภาพภูมปิ ระเทศ
ลักษณะพื้นที่ของโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีความลาดชันสูง ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่
ดอนที่มีความลาดชัน และที่ราบต่ํา มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว่าง 100 - 1,440 เมตร
แบ่งสภาพพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
- พื้นที่ราบถึงค่อนข้างราบ ความลาดชัน 0 - 5 % ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและ
ริม 2 ฝั่งลําห้วยต่างๆ ได้แก่ ห้วยน้ําลี ห้วยน้ําต๊ะและห้วยน้ําหมัน พบมากทางตอนใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
และตอนกลางของพื้นที่ มีการใช้ประโยชน์ในการทํานาและปลูกพืชไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3,653 ไร่ หรือร้อยละ
2.06 ของพื้นที่
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- พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ความลาดชันระหว่าง 5 - 35 % เป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดจาก
พื้นที่ราบและบางส่วนเป็นพื้นที่บริเวณสันเขา พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางตอนกลาง ตะวันตก ตะวันตก
เฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ บริเวณนี้เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานกับสวนป่า และป่าธรรมชาติ
สําหรับพื้นที่เกษตรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่และไม้ผลต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50,868 ไร่ หรือ
ร้อยละ 28.59 ของพื้นที่
- พื้นที่ภูเขาซึ่งส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงมีความลาดชันระหว่าง > 35 % เป็นพื้นที่ภูเขาสูง
ประกอบด้วยเทือกเขาใหญ่น้อยสลับกันไป ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งกําเนิดลําห้วยต่างๆ
เช่น ห้วยน้ําลี ห้วยน้ํ าต๊ะและห้ วยน้ําหมัน พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้
ตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติผสมผสานกับ
สวนป่าปลูก ครอบคลุมพื้นที่ 123,396 ไร่ หรือร้อยละ 69.35 ของพื้นที่
ลักษณะภูมอิ ากาศและปริมาณน้าํ ฝน
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 31 องศา
เซลเซียส และต่ําสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ
1,500 มม./ปี ฝนเริ่มตกชุกในเดือนพฤษภาคม และหนาแน่นขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนตกสูงสุด
ในเดือนกันยายน และต่ําสุดในเดือนธันวาคม ฤดูฝนมีระยะเวลาประมาณ 8 เดือน โดยเริ่มประมาณกลางเดือน
เมษายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลอากาศในท้องถิ่น อิทธิพายุโซนร้อนจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทร
อินเดีย ในช่วงปลายฤดูฝน มีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศต่ําและอากาศเย็นจากจีนกระทบอากาศร้อน มีฝน
กระจายทั่วทั้งพื้นที่ ส่วนฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนได้รับความหนาวเย็นจากไซบีเรีย ทําให้อากาศหนาวมากจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม การตกของฝนที่ยาวนานและ
ปริมาณมาก จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ําของลําห้วยต่างๆ ทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่าในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ํา
ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แหล่งน้ําดังกล่าวก็มีน้ําไหลตลอดทั้งปี ทําให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และเป็นแหล่ง
ต้นน้ําที่สําคัญ
ทรัพยากรน้ํา
แหล่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และน้าํ ที่ใช้ในการเกษตรในหมู่บ้าน
1. น้ําที่ใช้ในการเกษตร ใช้ห้วยน้ําต๊ะ และห้วยน้ําลี ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่เกษตรกรใช้ในการเกษตร
โดยในอดีตก่อนที่จะเกิดดินถล่ม ลําน้ําห้วยดังกล่าว มีขนาดความกว้างเพียง 1 – 2 เมตร เกษตรกรในชุมชน
จึงทําการกั้นทํานบกั้นลําน้ํา เพื่อผันน้ําเข้าไปในพื้นที่นาจึงสามารถทํานาได้ แต่ในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์
ดินถล่ม ลําห้วยเดิมถูกดินถล่ม และทับถม ทําให้ลําน้ําเปลี่ยนทิศทางและลําห้วยมีความกว้าง 10 – 20 เมตร
เกษตรกรจึงไม่สามารถกั้นทํานบเองและไม่สามารถนําน้ําในลําห้วยมาใช้ในการทํานาได้ การที่จะนําน้ําในลํา
ห้วยมาใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีการก่อสร้างฝายน้ําล้นหรืออ่างเก็บน้ํา ที่ต้องลงทุนค้อนข้างสูง แม้ว่าพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมชลประทานก็ม4ีโครงการสนับสนุนในการก่อสร้างฝายกั้นน้ําและระบบ
ส่งน้ํา ส่วนเกษตรกรบางรายที่ทํานาโดยไม่อาศัย ลําห้วย น้ําต๊ะ น้ําลี แต่อาศัยลําน้ําจากร่องเขาเล็กที่เป็นลําน้ํา
สาขาของ ลําน้ําต๊ะ น้ําลี ซึ่งประสบปัญหาดินถล่มไม่มาก ก็สามารถผันน้ําเข้านาและทํานาได้
2. น้ํ าเพื่อการอุ ปโภคและบริ โภค ในครัวเรือน ชุมชนอาศัยน้ําจากระบบประปาภู เขาในหมู่บ้าน
หลังจากเหตุการณ์ดินถล่มระบบประปา ได้รับความเสียหายบ้างแต่ก็สามารถช่วยกันแก้ไขและนําน้ํามาใช้ได้
เหมือนเดิม

4
5. ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ลักษณะดินในพื้นที่ บ้านทรายงาม อยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 29 ชุดดินบ้านจ้อง (Ban Chong series: Bg)
กลุ่มชุดดินที่ 29
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic
(Kandic) Paleustults การกําเนิดเกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อ
ละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน
หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพื้นที่ภเู ขา และรวมถึงที่เกิดจาก
วัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง
บริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนดินที่ถูกน้ําพาบริเวณเนินตะกอน
รูปพัด สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาด
ชัน 3 - 35 % การระบายน้ําดี การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้าถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็น ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ยาสูบ ข้าวไร่
สับปะรด และสวนผลไม้ การจัดเรียงชั้นดิน Ap (A)-Bt ลักษณะและ
สมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเข้ม
ถึงสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)
ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
ความอิ่มตัว ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความอุดมสมบูรณ์
(ซม.)
แลกเปลี่ยน
เบส
ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์
ของดิน
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
50-100
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่าํ
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์

:

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ :

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ําและเป็นกรด สภาพพื้นที่มี
ความลาดชัน ดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ
ร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้วัสดุปูนปรับแก้ความเป็นกรดของดิน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสม

6. สภาพปัญหาและความสําคัญของพื้นที่
บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ตั้งอยู่ในลุ่มน้ําลี ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาข้าวตามที่ราบระหว่างร่องเขา ร่องห้วย ส่วนบริเวณพื้นที่ลาดชันมีการปลูก
กล้วยน้ําว้า ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ ทุเรียน การทําการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันทําให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ทําให้
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เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรเป็นจํานวนมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบดั้งเดิมเป็น
การปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว และขาดการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ทําให้เกิดปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินอย่างรุนแรง และเกิดดินถล่มสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม

สภาพพืน้ ที่
7. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาพื้นที่
7.1 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าดําเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ตาม
โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่ 175 ไร่ โดย
จัดทําคูรับน้ํารอบเขา (คันดินแบบที่ 6) จํานวน 19 กม. โดยใช้ระยะในแนวดิ่ง (VI.) ประมาณ 5 เมตร เพื่อ
ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่นเงาะและทุเรียน และดําเนินการทําทางลําเลียงในไร่นา เพื่อสะดวกในการลําเลียง
ผลผลิต (รายละเอียดตามภาคผนวก)
7.2 ดําเนินการผลิตและปลูกหญ้าแฝกตามโครงการฯ จํานวน 70,000 กล้า โดยปลูกหญ้าแฝกตาม
ขอบคันคูรับน้ําขอบเขาในพื้นที่จัดทําการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดินระยะห่าง
ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืชที่ปลูกอีก
ทั้งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

การจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดินและน้าํ
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8. วิธีการดําเนินงานปลูกหญ้าแฝก
8.1 ช่วงเวลาทีป่ ลูก-ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบคันดินด้านล่างตลอดแนว เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ปลูก
ซ่อมแซมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
8.2 พันธุห์ ญ้าแฝกทีป่ ลูก-ความเหมาะสม
หญ้าแฝกพันธุ์ศ รีลังกา เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งหญ้าแฝกพันธุ์
ศรีลังกาเป็นพันธุ์แฝกลุ่ม สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่เป็นดินลูกรัง อากาศหนาวเย็น มีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว

พันธุห์ ญ้าแฝก
8.3 จํานวนกล้า
ดําเนินการผลิตและปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ ฯ ทั้งหมดจํานวน 70,000 กล้า ในส่วนของ
พื้นที่ที่ส่งเข้าพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 ประเภทหน่วยงานของกรมฯ
ดําเนินการผลิตและปลูกหญ้าแฝก จํานวน 30,000 กล้า ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (I.P.A.) ปีงบประมาณ
2556
8.4 วิธีการปลูก
ปลูกตามขอบคันคูรับน้ํารอบเขาในพื้นที่จัดทําการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันคูรับน้ําขอบเขาด้านล่าง รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีการ
เตรียมพื้นที่ก่อนปลูก โดยขุดร่องปลูกขนาดกว้าง 10-15 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร ยาวตามขอบคัน
คู รั บ น้ํ า ขอบเขา ใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ร องก้ น ร่ อ ง ปลู ก หญ้ า แฝกแบบรากเปลื อ ยเป็ น แถว ระยะระหว่ า งต้ น 5
เซนติเมตร ประมาณ 20 ต้น/เมตร ดายหญ้าและวัชพืชที่จะขึ้นปกคลุมหญ้าแฝก เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตทํา
การตัดใบหญ้าแฝกให้มีความสูงประมาณ 1 ฟุต เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึ้น โดยตัดปีละ 1 ครั้ง
หญ้าแฝกเจริญเติบโตอยู่รอดได้สูง มีอัตราการรอดตายมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
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วิธีการปลูกหญ้าแฝก
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การเจริญเติบโตของหญ้าแฝก
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9. การติดตามผลการดําเนินงาน และประโยชน์ต่อพืน้ ที่
จากการติดตามผลหลังจากการปลูกหญ้าแฝกเป็นระยะๆ โดยเฉพาะช่วงแรกของการปลูก มีการปลูก
ซ่อมหลังจากปลูกหญ้าแฝกแล้วประมาณ 1 เดือน พบว่ามีอัตราการรอดตายสูงมากกว่า 90% หลังจากปลูก
หญ้าแฝกประมาณ 6 เดือน แถบหญ้าแฝกสามารถที่จะยึดดินบริเวณขอบคันดินคูรับน้ําขอบเขาได้เป็นอย่างดี
แถบหญ้าแฝกสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน ทําให้ไม้ผลที่ปลูก
มีการเจริญเติบโตได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงข้างเคียงที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ทําให้สามารถเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรในพื้นที่ เข้ามาศึกษาหาความรู้ จนถือเป็นต้นแบบของการปลูกหญ้าแฝก
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอท่าปลาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทําการเกษตรในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชัน
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากดินถล่ม ได้มาศึกษาและนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

10. ความยั่งยืนของหญ้าแฝกในพื้นที่ และแผนการดําเนินงานในอนาคต
หลั ง จากสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ เ ข้ า ไปดํ า เนิ น การปลู ก หญ้ า แฝกโดยคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ ที่
เหมาะสม คือพันธุ์ศรีลังกา ซึ่งมีการจัดการและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก มีการเจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่นในพื้นที่ต้นแบบแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก ในด้านการป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในการเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดินแล้ว เกษตรกรแปลงต้นแบบมีความเป็นเจ้าของ มีความรักในการปลูกและดูแลรักษาหญ้า
แฝกให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งยังทําให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานมีการสอบถามการปลูกหญ้าแฝกกับเกษตรกร
เจ้าของพื้นที่ เกิดความสนใจที่จะนําหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
ในอนาคต สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ จั ด ทํ า ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า ในพื้ น ที่ หมู่ 10
ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นอีก 800 ไร่ ซึ่งสามารถขยายผลการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการฯ
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปลูกและดูแลรักษาแฝกในพื้นที่ต่อไป

11. การมีส่วนร่วมของพื้นที่
การปลูกหญ้าแฝกตามโครงการฯ เป็นการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร เจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับหน่วยงานราชการ องค์กร และเกษตรกรในพื้นที่ให้เห็นถึง
ความสําคัญของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลหญ้าแฝก
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาหญ้าแฝกต่อจากที่เจ้าหน้าที่ปลูก สามารถเป็น
ต้นแบบและแบ่งปันกล้าหญ้าแฝกขยายผลการปลูกหญ้าแฝกไปยังพื้นที่อื่นได้

12. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
12.1 การปลูกหญ้าแฝกโดยใช้กล้าหญ้าแฝกรากเปลือย ต้องปลูกในช่วงระยะเวลาที่มีความชื้นที่
เหมาะสม จึงจะมีอัตราการรอดตายสูง เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและการดูแลรักษาเอา
ใจใส่พอสมควร จึงจะทําให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเป็นกําแพงป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้
12.2 การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ต้องปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่
ในกรณีที่แปลงปลูกหญ้าแฝกไม่อยู่ในโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการจัดทําแนวระดับและวิธีการปลูกหญ้าแฝกที่ถูกต้อง
12.3 การปลูกหญ้าแฝกในแปลงไม้ผล ถ้าไม้ผลเจริญเติบโตมีร่มเงา ทําให้หญ้าแฝกบริเวณที่เป็นร่ม
เงาชะงักการเจริญเติบโตและตายไปในที่สุด เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวหญ้าแฝก
เป็นแนวคันซากพืชหรือแนวคันดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําต่อไป
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13. ผู้รับผิดชอบ
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โทร. 081-9614109
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ภาคผนวก
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